
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE AGAPEMA SOBRE A PROBA DE AVALIACIÓN DA COMPETENCIA 
MATEMÁTICA DO ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA DA COMUNIDADE GALEGA 

O pasado mes de maio tiveron lugar por primeira vez as probas de avaliación de competencias 
dirixidas ao alumnado de 6º curso de Educación Primaria, tal e como se recolle na LOMCE (Lei 
Orgánica de Mellora da Calidade da Educación). O obxectivo destas probas, segundo se recolle 
na normativa correspondente, é o de medir o grao de consecución das diferentes 
competencias (concretamente a competencia matemática, a competencia lingüística e da 
competencia en ciencia e tecnoloxía). Tanto na lei antes citada, como no decreto que regula o 
currículo da etapa de Educación Primaria en Galicia e nas declaracións dos diferentes 
responsables da administración educativa, insístese en que non se trata dunha avaliación de 
contidos, senón de competencias básicas. Todas as normativas desenvolvidas no ámbito da 
LOMCE (a mesma lei, os decretos de currículo e avaliación de todas as etapas educativas e de 
todas as comunidades autónomas) insisten na importancia das competencias fronte á 
tradicional priorización dos contidos: a importancia do "saber facer", a capacidade de poñer en 
xogo os coñecementos adquiridos en diferentes contextos, a interdisciplinariedade, etc. 

Non entra dentro dos obxectivos de AGAPEMA (Asociación Galega do Profesorado de 
Educación Matemática) o facer unha valoración sobre a conveniencia ou a utilidade destas 
probas; pero si resulta do noso interese o deseño e o contido da proba de "avaliación da 
competencia matemática", pois resulta evidente que é un documento que ten notable 
influencia sobre o traballo dos docentes desta etapa. A pesar de que os obxectivos e contidos a 
traballar na etapa de Educación Primaria están detallados no decreto correspondente 
(concretamente o Decreto 105/2014), esta proba de avaliación supón unha mostra concreta 
do grao de competencia matemática que a administración educativa (quen deseña as probas) 
espera dun alumno ao rematar esta etapa. 

Dende AGAPEMA queremos manifestar a nosa preocupación polo deseño e o contido da 
"proba de avaliación da competencia matemática" por considerala totalmente desaxeitada 
para cumprir a súa función: avaliar a competencia matemática do alumnado de 6º curso de 
Educación Primaria. Esta preocupación non  é unha reacción caprichosa nin irreflexiva, senón 
que, ao noso entender, está totalmente argumentada nos seguintes puntos: 

A extensión da proba fai que sexa imposible de realizar correctamente polo alumnado de 6º de 
Educación Primaria no tempo sinalado: 60 minutos. O cálculo resulta sinxelo: 60 minutos para 
36 preguntas dan un tempo medio de 1 minuto e 40 segundos para ler e resolver cada ítem. 
Hai que ter en conta que en moitos deles era necesario realizar operacións complexas, 
consultar gráficas, aplicar fórmulas, realizar cambios de unidades de medida, etc., todo isto 



sen posibilidade de empregar a calculadora. Como docentes e persoas responsables da 
educación matemática do alumnado, incidimos na importancia de ler atentamente os 
enunciados ata comprendelos totalmente, interpretar os datos e as solucións, reflexionar 
sobre a adecuación da solución ao contexto no que se desenvolve o problema. Todos estes 
procesos implícitos na resolución de problemas (a base da actividade matemática) requiren 
tempo, tempo mesmo para detectar un erro na resolución e emendalo. É a todas luces 
evidente que esta proba imposibilita o traballo seguindo os pasos básicos da resolución de 
problemas, fomentando todo o contrario do recollido anteriormente, isto é, o traballo 
mecánico e irreflexivo. De seguido reproducimos un parágrafo do Decreto 105/2014 que 
ilustra claramente esta contradición: 

"Os procesos de resolución de problemas constitúen un dos eixes principais da actividade 
matemática e deben ser fonte e soporte principal da aprendizaxe ao longo da etapa, posto que 
constitúen a pedra angular da Educación matemática. Na resolución dun problema requírense 
e utilízanse moitas das capacidades básicas ata a comunicación dos resultados: ler, reflexionar, 
planificar o proceso de resolución, establecer estratexias e procedementos e revisalos, 
modificar o plan se é necesario, comprobar a solución se se encontrou." 

Pero non é a extensión o principal problema que, ao noso entender, presenta esta proba (de 
ser así abondaría con facela máis curta en vindeiras edicións), senón que consideramos que 
non cumpre o obxectivo para o que, supostamente, foi deseñada: trátase dunha proba de 
avaliación de contidos matemáticos, pero en ningún caso de avaliación de competencia 
matemática. Os docentes levamos anos recibindo informacións e comunicacións sobre a 
necesidade de priorizar a aprendizaxe por competencias, a contextualización das situacións 
problema, a importancia da capacidade para poñer en xogo os contidos en situacións da vida 
diaria e en contextos "non académicos", e toda esta filosofía é a que, teoricamente, se 
defende na actual lei de educación. Sen embargo, unha análise detallada desta proba amosa 
que non é máis que unha clásica proba de avaliación de contidos matemáticos "disfrazada" 
con algunhas imaxes e textos que, na maioría dos casos, non aportan ningunha información 
relevante para o problema e mesmo dificultan a súa resolución. 

Non é obxecto deste documento a análise pormenorizada de cada un dos problemas contidos 
na proba; pero, de cara a argumentar a nosa postura, sinalamos de seguido algunhas 
características que deixan claros os defectos que, segundo o punto de vista da nosa asociación, 
presenta esta proba. 

No primeiro bloque, titulado "Medrando", as preguntas relaciónanse coa altura de catro 
persoas dende que nacen ata os 12 anos. Na primeira táboa xa detectamos unha característica 
que se repite ao longo de toda a proba: o emprego de unidades de medida inadecuadas para o 
que se pretende medir, o que contradí o recollido no decreto 105/2014 de currículum de 
Educación Primaria. Preséntanse medidas de altura das persoas empregando como unidade o 
milímetro ou o decámetro, obrigando especificamente no problema 3 a traballar en 
milímetros. O único motivo aparente desta elección é o de complicar de xeito innecesario a 
resolución dos problemas, mesmo usando unidades contrarias ás que, teoricamente, debería 
empregar unha persoa competente matematicamente.  



O seguinte bloque de problemas ten como título "Parque de educación viaria", e resulta un 
exemplo claro dunha falsa concepción do que son as competencias. Preténdese presentar os 
problemas nun contexto real (a visita dun grupo de 6º a un parque de educación viaria), pero 
ningún dos problemas propostos ten relación algunha co contexto presentado. As sinais de 
tráfico só aparecen como figuras das que calcular a superficie, mesmo de xeito erróneo como 
no problema 9, no que se considera como triángulo unha figura que non o é. O enunciado do 
problema 10 presenta unha situación completamente irreal como pretexto para calcular o 
suplementario dun ángulo dado, e así se segue durante todo o bloque na mesma liña: 
exercicios de contidos matemáticos acompañados de contextos que non aportan ningunha 
información relevante. Ningún destes problemas avalía a competencia matemática, senón 
contidos matemáticos concretos. 

Esta mesma característica está presente no seguinte bloque, "Instrumentos musicais", no que 
a única relación dos problemas co contexto é o medir a lonxitude total das cordas dun 
contrabaixo. Neste bloque hai ademais un problema cun enunciado incorrecto, o problema 17, 
pois resulta necesario para a súa resolución saber cal é o número total de músicos e a orde na 
que Juan elixiría a entrada. Aínda contando con esta información, resultaría un problema 
completamente fóra do alcance do alumnado de Educación Primaria. Outro exemplo do pouco 
coidado no deseño da proba é o problema 18, no que, a diferenza do resto da proba, o 
alumnado debe escoller a opción falsa e non a correcta. Parece que o deseñador busca colocar 
obstáculos innecesarios para o alumnado, en lugar de avaliar a súa competencia matemática. 

No bloque "Deterxentes e augas" volvemos a ver repetidas algunhas das características antes 
citadas: gráficos con información innecesaria ou irrelevante (problema 23), problemas sen 
relación algunha co contexto (problema 19), un gráfico complexo sobre tipos de auga e 
sucidade que é necesario unicamente para a resolución do problema 21, a pesar de estar a 
carón do problema 19, información de doses de deterxente presentada en unidades de 
volume e problemas que piden unidades de peso, situacións complexas que o alumnado ten 
que resolver en minuto e medio. 

O bloque seguinte, "A granxa", continúa na mesma liña, pedindo neste caso a realización de 
operacións con decimais sen axuda da calculadora, a pesar de que no currículum se fai constar 
a importancia do emprego de recursos tecnolóxicos para a realización destas operacións. O 
problema 29 é outro exemplo claro do pouco coidado que se puxo nalgúns enunciados. Ante a 
pregunta de cal será o custo aproximado dos gastos mensuais da granxa, as posibles opcións 
de resposta son 5951€, 5961€, 5971€ ou 5981€, todas elas cantidades moi próximas que, polo 
tanto, poderían considerarse como aproximacións correctas do resultado exacto. 

O último bloque leva o título de "Xeometría na arquitectura", aínda que todos os problemas 
son exercicios clásicos de xeometría sen máis relación coa arquitectura que o feito de ir 
acompañados dunha fotografía dun elemento arquitectónico. Nos problemas 31 e 32  os 
elementos arquitectónicos son completamente irrelevantes, mentres que no problema 36 o 
enunciado resulta case surrealista: a altura dun edificio non é medida dende o chan, senón 
dende a primeira planta (circunstancia que levaría a que o problema non teña solución), as 
lonxitudes a empregar danse en unidades inapropiadas, sen máis obxectivo que o de confundir 



innecesariamente ao alumnado (non existen instrumentos de medida de lonxitude cos que 
obter como resultado 0,9 dam e 18 cm). 

Entendemos que estas características deixan moi claro que a proba analizada non avalía 
competencias, senón contidos, contrariamente ao que recolle a lei de educación. Dende 
AGAPEMA queremos manifestar a nosa preocupación por esta proba, que defende un enfoque 
da educación matemática totalmente contrario ao que, ao noso entender, debería estar 
presente nas aulas galegas: baseado na resolución de problemas, na contextualización real de 
contidos, na interdisciplinariedade, no emprego da calculadora e do cálculo mental, e na 
procura dunha aprendizaxe significativa. Tamén solicitamos aos responsables da 
administración educativa que teñan en conta estes aspectos, todos eles recollidos de xeito 
explícito na normativa vixente, á hora de planificar e deseñar calquera tipo de avaliación da 
competencia matemática. 

Santiago, a 2 de xuño de 2016 

A directiva de AGAPEMA 

 


